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JAVA EN HET GOUDEILAND VOLGENS 
DE OUDSTE BERICHTEN. 

-? 
<^P-*^>d^*T^^'~-? 

De oudste onder de Grieksche schrijvers, bij wien men den 
naam van Java vermeld vindt, is (Claudius Ptolemaeus. Het 

aardrijkskundig werk van dozen Alexandrijnschen stcrrekundige, 
'twelk tusschen J51 en 105 na Chr. moet vervaardigd zijn, 

1 

behelst in het 7de Boek, aan het einde van het 2de Hoofdstuk 

het bericht, dat Tabadiu een zeer vruchtbaar eiland is en veel 

goud oplevert, dat de hoofdstad, aan het westelijk uiteinde 

gelegen, Argyre (d. i. Zilverstad) heette, en dat de beteekenis 

des naams Iabadiu is: gersteneiland. Deze naamsverklaring is 

inderdaad juist, want yawa is in 't Sanskrit //gerst", en diu 

is het Prakritsche woord diw, hetwelk o. a. ook voorkomt in 

Malediwen, Lakkhediwen, Diu, Diu-Sokotera. De naam van 

het eiland in zuiver Sanskrit luidt Yawa-dwipa. De vorm, welke 

den Alexandrijnschen aardrijkskundige ter ooren was gekomen, 
was die der volkstaal, en dit is zeer natuurlijk, dewijl in zijne 
eeuw het Sanskrit, gelijk men weet, niet meer door het volk 

gesproken werd. Het verdient echter opmerking, dat Ptolemaeus 
den vorm lawa, en niet Jawa (spreek uit: Dzjawa), gehoord 
had, want in de toenmalige en hedendaagsche volkstalen (een 

tongval uitgezouderd), heeft de y van 't Skr. als beginletter 
de uitspraak van dzj aangenomen. Het Iabadiu van Ptolemaeus 

is dus een half Sanskritsche, half Prakritsche vorm, zooals 

bijv. ook Taprobane, dat in zuiver Skr. Tamraparrci heet, in 

volledig ontwikkeld Prakrit echter Tambabani; als het ware 

halfweg tusschen beide in staat de in Europa doorgedrongene 
vorm 

Taprobane. 

Uit de opgaven omtrent de ligging van Iaba-diu bij Ptole 
maeus blijkt geenszins met zekerheid, dat juist ons Java, of 

eukel Java, bedoeld is. Het schijnt althans vreemd, dat Ptole 

1 Zie Lasscn, Imlische Altertliumskunde, III, bl. 95. 
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maeus niets zou veruomen hebben aangaarule zoo'n uitgestrekt 
eiland als Sumatra, waarop de Indisehe kooplieden toch zeker 

op zijn uiinst even lang handel gedreven hadden als op Java. 
Deze bedenkiug tracht Lassen 1 te ontzenuweu door aan te 

voeren, dat de Chinees Fa-Hian in 414 na Chr. op zijne 
terugreis van Indie naar China bet eiland Jefo-thi, d. i. Yawa 

diu, bezocht en aldaar veel Brahinanen gevestigd voud. Doch 

hieruit volgt nog niet, dat Jefo-thi, Yawa-diu, juist Java ot 

uitsluiteud Java aanduidt; Sumatra kan eveuzeer in aanmerking 
kornen. Wei is waar is Java, zoover we weten, steeds het middel 

punt der uitheemsehe Hindusche beschaving geweest, doch 
Sumatra had hierin ook een aandeel. A lies wat Fa-Hiau mede 
deelt is belangrijk, omdat het toont welk eenen invloed reeds 
in 400 na Chr. de Hindus uitoefenden op een gedeelte van 

den Archipel, en bepaaldelijk oj) dat gedeelte hetwelk als een 

tusschenstation tusscheu Voorindie en China beschouwd kan 

worden, maar zijn verhaal kan niet strekken om uit te maken, 
dat men onder Yawa-dm Java verstaan moet in tegenoverstelling 
tot Sumatra. Als Ptolemaeus gewag maakt van den rijkdom des 

eilands aan goud, dan zou men geneigd zijn ook hieruit op te 

maken dat hij met Iaba-diu het grootere eiland bedoelde, of 

wel dat zijne zegslieden tusscheu Java en Sumatra, om welke 

redenen dan ook, geen onderscheid maakteu. Al hetgeen Ptole 
maeus verder opgeeft, is alleen van nut om ous te overtuigen, 
dat behalve Java en Sumatra, geen andere grootere eilanden 

aanspraak kunuen maken labadiu te wezen. Wauneer men het 

aangehaalde hoofdstuk doorleest vindt men telkens gewag gemaakt 
van eilanden door menscheneters bewooud; van labadiu wordt 

gesproken als van een beschaafd land, met eene hoofdstad, 

hetgeen het bestaan van andere steden veronderstelt. Nagenoeg 
250 jaar nadat de Alexandrijn zijn werk geschreven had, vond 

de Chinees Fa-Hian op Jefo-thi de Brahmaansche instellingen 
reeds in vollen bloei. Hoe lang van te voren de Hindusche 

beschaving tot Java-Sumatra doorgedrongen was, is oubekend, 
doch klaarblijkelijk was ze daar al ten tijde dat Ptolemaeus 

den Indischen naam, benevens de vertolking daarvan, opgaf. 
Het zal bij menigeen, die niet met den aard en omvang der 

tot ons gekomen Sanskritsche letterkunde bekend is, bevreem 

ding wekken als hij verneemt hoe luttel van Yawadwipa in 

' Indische Alt. II, bl. 4042. 

3o Voter. IV. 45 
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Tndische werken tc vinden is. Toen Lassen in 1S49 het 2de 
deel zijner Tndische Alterthumskunde uitgaf, wist men in Europa 
niet eens, of Yawadwtpa wel in een enkel Sanskrit werk voor 

kwam. Wel is waar vermeldt een zeer bekend dichtwerk, het 

Ramayawa, ons Yawadwipa, doeli de volledige nitgave van 't 

gedicht, waarvan men zioh in Europa bediende, die van Gorresio 

namelijk, is eene doorloo|)ende omwerking van den ouderen tekst 
en heeft ook Yawadwipa, of naar eene mogelijke andere lezing 

Jawadwipa, verknoeid tot Jaladwipa, d. i. //watereilandeene 

snuggere verandering. Later zal zich de gelegenheid opdoeu 
om over andere verbasteringen van Yawa te spreken; vooraf 

zij hier de bedoelde plaats uit het Ramayaf/a meegedeeld, 
volgens de Bombaysche nitgave van 1863. In Boek IV, 
Hoofdstuk 40, vs. o0 leest men, dat de apen (d. i. de 

winden) op bevel van Hanuman voor Rama (den Zomergod), 
ten einde de geroofde Stta op te sporen, onder de verschil 

lende landen in het verre oosten ook moeteu gaan naar .lava; 

yatnawanto Yawadwtpaw saptarajyopaeobhitam | 

Suwarwarftpyakadwipaw suwarflfikarama/arfitam |) 
Yawadwjpam atikramya Oiciro nama parwata/z | 
diwaw, sprcati crngerca dewadanawasewita^ || 

'/ 
(Doorzoekt) zorgvuldig Yawadwipa, waarvan zeven konink 

rijken het sieraad uitmaken, het goud- en zilvereiland, rijk 
aan goudmijnen. 

1 
Voorbij Yawadwipa is de berg (/ieira ge 

heeten, die met zijnen top den hemel raakt en door goden 
en demonen bezocht wordt." 

Opmerkelijk is hier de indeeling in zeven koninkrijken, 
die eer op Sumatra van toepassing zou wezen. De berg Qieira 

(d. i. koud, koel) is zuiver fabelachtig; hij maakt de uiterste 

oostelijke grens van de aardrijkskundige kennis des dichters 

uit, waut verder op worden geen landen, wel fabelachtige 
zeeen genoemd. Zou ?ieira eene vervorming zijn van een mis 
verstaan pasisir //strand."? Doch, laat dit wezen wat het wil, 
van aanbelang is het niet. ? De bewoordingen van het Ramayawa 
omtrent het goud- en zilvereiland zijn in 't oorspronkelijke niet 

vrij van dubbelzinnigheid, doch die is niet grooter dan in de 

vertaling, en nu zou het toch, dunkt me, eene zeer gedwon 

1 De tekst heeft $uv)ar\\akara, derhalve " 
rijk aan of prijkende met goud 

smeden." Niettegenstaande ook de commentaar zoo leest, is het klaar 

blijkelijk niets andere dan eene afschrijversfout voor snvmrndkara. 
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gene verklaring wezen, als wij hetzij uit het oorsproiikelijke of 
uit de vertaling wilden opmaken, dat er behalve van Yawadwipa 
nog van eeu ander eiland sprake was. Verrcweg de cenvoudigste 

opvatting is deze, dat goud- en zilvereiland eene oinschrijving 
is van Yawadwipa. I n alien gevalle is Yawadwipa het oostelijkst 

gelegeu, want daar voorbij komt men aan de grens der aarde. 

Uit den rijkdom aan goud, die zoo uitdrukkelijk op den voor 

grond gesteld wordt, zou men al wederom aan Sumatra denken. 

Vergelijkt men de opgave in 't Ra,maya#a met die in Ptole 
maeus , dan mag men met genoegzarne zekerheid vaststellen, 
dat, wat ook met Yawadwipa bedoeld zijn moge, in alien ge 
valle het goudrijke Yawadwipa des Indiers en het goudrijke 
labadiu des Alexandrians een en hetzelfde zijn. 

Het bericht in het Raumyawa zoude aanmerkelijk in waarde 

winnen, indien men wist uit welken tijd het dagteekent. Daar 

dit niet het geval is, moeten we ons voorshands met eeue ruwe 

benadering vergeuoegen. Zoo we de boven aangehaalde regels en 

'tgeen er - bij hoort, vergelijken met een stuk uit het lste Boek, 
Hoofdstuk 55, vs. 3, waai* op de Romeinen gezinspeeld wordt, 
dan vinden we noch in stijl noch in versbouw eenigen grond 
om de beide stukken niet voor gelijktijdig te houden. Nu kan 
er toch bij de Indiers kwalijk sprake geweest zijn van de Ro 

meinen voor den tijd van Julius Caesar. Aan den anderen kant 

onderscheiden zich stijl, taal en versbouw van 'tRamayarca zoo 

aanmerkelijk van die, welke men aantreft in werken uit het 
laatst der 5de eeuw onzer jaartelling, dat men noodzakelijk een 

geruim tijdsverloop moet aanuemen tusscheu het heldendicht en 

zulke boeken als de Paulica-Siddhfmta uit het laatst der 5de 

eeuw, als het Aryabhaziyam van 499, als de Romaka-Siddhanta 
van 505, enz. Om kort te gaan, naar eene ruwe schatting moet 

het bericht in het Indisehe gedicht ongeveer gelijktijdig zijn 
met dat van Claudius Ptolemaeus, derhalve van omstreeks 150 

na Chr. dagteekenen. Zooveel is zeker, dat de aangetogen plaats 
uit het Ramaya^a de oudste is uit eenig Sanskritsch werk, die 

van Yawadwipa spreekt, voor zooverre tot nog toe bekend is. 

In tijdsorde volgt nu eene andere opgave, waarvan we met 

juistheid den tijd kennen. In het sterrekundig leerboek van 

Aryabha^a, geboren 476 na Chr., wordt namelijk gewag gemaakt 
van Yawa-ko^i, d. i. //punt van Java.1' 1 

Aangezien het werk 

A 
1 

Aryabhatfiyam, IV, vs, 13, 
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van Aryabha/a nog niet gedrukt is, zij hier tot toelichting 
medegedecld, dat reeds bij dezeu sterrekundige, even als bij al 

de lateren, de eerste meridiaan getrokken wordt over Oojeiu 

(Skr. Ujjayini, 'O'Qr^ij) en Lanka (Ceilon). Op 90* westelijk 
van dezen meridiaan Hep, zoo men waande, die van Rome, en 

op 180? westelijk die van de Insulae Fortunatae. Gelijk men 

ziet, is het vermeende getal gradeu tusscheu de meridianen van 

Ceilon en Rome te groot; de fout bij Ptolemaeus is nagenoeg 
even groot. De tweede fout is nog veel grooter, en tevens veel 

grooter dan bij Ptolemaeus. Ten oosten op 90? van den meri 

diaan van Ceilon werd die van Yawa-kori geacht te wezen Stellen 

we, dat met Yawa-ko/i de oosthoek van Java bedoeld is, dan 

vinclen we wel is waar dat het verschil in lengte tusschen beide 

plaatsen niet eens de helft bedraagt van die, welke de Indisehe 

sterrekundigen aannemen; doch we hebben reeds opgemerkt, 
dat het verschil in lengte tusschen de Insulae Fortunatae (Ferro) 
en Rome ook geschat werd op 90? , terwijl het in werkelijkheid 
ongeveer 30? bedraagt. De onjuistheid dus der opgave kan geen 
bezwaar zijn tegen de gelijkstelling van Yawa in Yawakori en 

Yawadwipa. De woorden van Aryabha^a luiden: 

udayo yo Lankayaw so 'stamayas sawitur ewa Siddhapure j 
madhyahno Yawakofyaw Romakawishaye 'rdharatra/w. syat || 
// Als de zon opkomt op Ceilon, is het zousondergang in de 

stad der Gelukzaligen (180? W. L. van Ceilon), middag aan 

de punt van Java, en middemacht in het land der Romeineu.1' A 

Hetgeen we hier bi] Aryabha^a lezen, vindt men in alle latere 

Indisehe leerboeken over sterrekunde terug; alleen heeft de on 

wetendheid der afschrijvers, misschien ook der latere schrijvers, 

Yawakori in Yamakori veranderd.. Een afschrift van Aryabha^a's 
werk zelf, dat in het noorden van Indie gemaakt is, heeft 

Yamakori. Al de bekende afschriften uit het noorden zijn echter 

van begin tot eind bedorven en geheel onbruikbaar; van een 

commentaar weet men daar ook niets. Toch zijn er ten minste 

drie commentaren van, die in het zuiden van Indie algemeen 
bekend zijn, en op de Londensche boekerijen voorhanden. Nu, 
zoowel in den tekst, dien beide commentaren volgen, als in de 

verklaring staat Yawako^i. In een er van wordt naar aanleiding 
van bovenstaand vers ook de SCirya-Siddhanta aangehaald. In 

de gedrukte uitgave van dit werk 1 staat wederom Yamakotf, 

? 
XII, vs. 38. 
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terwijl de uitlegger van Aryabhafo in zijne aanhaling Yawako/t 

schrijft. Ook de gedrukte uitgaveu van den Siddlulnta-Qiromam 
hebben Yamako^i. Hoe de afschrijvers tot dat Yama vervalleu 

zijn, is licht te verklaren. Vooreerst zijn voorbeeldeu eener ver 

warring van w en m talrijk; verder is Yama, de ludische Pluto, 
een naam dieu ieder Hindu kent, al weet hij niets van'tSans 
krit ; daarenboven heeft ieder wel eens gehoord van Yama's stad, 
daar ver aan het einde der wereld. Ongelukkig is Yama's stad 
niet in het oosten gelegen, maar in het zuiden. Yoorts is een 

woord Yamako/i in 't Skr. eveuzeer onziu, als // Pluto's puntv 
het in onze taal wezen zou. 

De zoo even genoemde plaats uit den Surya-siddhanta ver 

dient ook, dat we een oogenblik er bij stilstaan. Ze luidt: 

bhuwrttapade purwasya/rc Yawakotfti wieruta | 
Bhadracwawarshe nagari swar^aprakaratora^a || 

'/ 
Op een vierde van den omtrek der aarde, ligt oostelijk, 

in het werelddeel der Bhadr&cwas de als Yawako^i vermaarde 

stad, wier wallen en poorten van goud z^n." A 

Bij Aryabha^a vindt men niets er van, dat Yawako^i eene 

stad is, doch in den Surya-Siddhanta, die wel is waar niet in 
den oudsten, maar wel in den tegenwoordigen vorm later is 

dan Aryabha&i, is de //punt van Java" tot eene hoofdstad ge 
worden. De gouden wallen en poorten schijnen eene opsmukking 
te wezen van het bericht in ;t Ramaya^a. Die opsmukking heeft 
in zooverre waarde, omdat ze ons, zoo 

noodig, versterkt in de 

overtuiging, dat Yawakori de echte lezing is, en Yamakori 
eene verknoeiing daarvan, doch voor 't overige geeft ze ons niet 
meer middelen aan de hand om tusschen de aanspraken van Java 
en Sumatra op den naam Yawa te beslissen. 

Behalve in Sanskritsche bronnen laat het zich verwachten dat 

ook in Tamilsche werken van Java melding gemaakt wordt. 

Althans in Winslow's Tamil-English Dictionary wordt opgegeven 
Yawattiwu (uit Yawadrw, d. i. //eiland der Javanen") en 

Yawam (d. i. 't Javaansche, nl. eiland). Ook komt in hetzelfde 

boek onder 't woord pdshei (taal) eene lijst voor van 18 talen, 
waarvan 16 in Voorindie gesproken worden; de twee overige 

zijn het Chineesch (Sinam), en het Javaansch (Sawakam). 
1 

1 In het Tamil vervangt de harde keelletter c de zachte j; de 

heerschende uitspraak maakt daarvan we?r eene j, zoodat Sawakam 

beantwoordt aan Skr. Jawaka (spr. uit Dzjawaka). 
3e Volgr. IV. 45* 
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I let is zeker aan onachtzaamheid te wijten, als hi stede van 

firfwakam, hetwelk in het woordenboek outbreekt, opgegeven 
wordt mwasam, met de vertolking: 

" one of the eighteen 
languages ?? the Malay (!) language of Java." Het is alleszius 

twijfelachtig, of de Tamils onder hun Javaansch juist die taal 

verstaan, welke wij de Javaansche noemen, want de Siameezen 
noemen de Maleische taal Javaansch ; dit feit vindt men vermeld 
in van der Tuuk's Bataksch Leesboek, 4de stuk, bl. 48. Al 
de bijzonderheden die van der Tuuk nog verder venneldt, en 
waarnaar ik den lezer verwijs, strekketi al weder om ons te doen 

gelooven, dat met den naam Java ook Sumatra werd aangeduid. 
Zoo goed als de Arabiereri ons Java groot-Java, en Sumatra 
klein-Java noemden, schijnen de Indiers, reeds in veel vroeger 

tijd eenen naam op beide eilanden toegepast te hebben. 

Bij gelegenheid dat hierboven het Ramayarca werd aangehaald,. 
is het gebleken, dat Yawadwipa het goudeiland heette, of ten 

minste dat er zulk een eiland bekend was. Het goudeiland 

Suwaraadwipa of Swaneadwipa, is nu ook van elders bekend. 
Het komt verscheiden malen voor in de verzameling van vertel 

lingen, die onder den titel van Kathasarit-sagara door Somadewa 
uit Kashmir in de 12de eeuw uit oudere bronnen bewerkt en uit 

gegeven zijn. Men leert in dit werk 1 
Suwarraadwipa kennen als 

een land, dat druk door kooplieden bezocht en aangedaau werd op 
hun tochten naar Ka^aha. Ofschoon dit Ka^aha ook een dwipa, 
d. i. eiland, genoemd wordt, kan toeh kwalijk iets anders er mee 

bedoeld zijn dan Katai, d. i. China. Uit Kathasarit-sagara 56, 60 

blijkt, dat men van Katfaha uit de reis aanvaardende eerst het 

Kamfereiland bereikt, vervolgens het Goudeiland, daarna Ceilon 
en dan het vasteland van Indie. Gemakshalve laat ik de aange 
haalde plaats hier in haar geheel Volgen: 

tac chrutwa sa tato wipro wa^ija. Danawarmawft | 

potena gacchata skkam Ka^ahadwipam abhyagat || 

tatrapi sa dwijo 'craushid gataw t&m wawijaw tata? | 

dwipat Kanaka war m&mm dwipa^ Karpurasanjnakam || 
ewa/# kramewa Karpura-Suwarwadwipa-Sinhalan | 
wamgbhi/fc saha gatwapi tarn prapa wamja/ra na saA || 

sinhalebhyas tu cucrawa gataw tarn wawijaw, nijam | 
decaw Kanakawarmawa^ Citrakutfabhidham puram || 

1 Zie Kathas. 54, 100. 129.?56, 62, vgg.? 123, 110. 
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>/ Toen de Brahmaan dit hoorde begaf liij zich met den koop 
man Danawarman te scheep itaar Kataha-dwipa. Daar echter 
veruam hij dat de koopman Kanakawarman reeds van daar ver 

trokken was naar 't Kamfereiland. Hoewel hij nu met handelaars 

achtereenvolgens naar het Kamtereiland, het Goudeiland en 

Ceilon reisde, trof hij Kanakawarman met, doch van de Singa 
leezen hoorde hij, dat deze naar zijn eigen land, naar de stad 

CitrakfMa (in Bandelkhand) was afgereisd." 
We laten in 't midden, welke streek door 't Kamfereilandr 

dat enkel hier aangetroflen wordt, aangednid is, Borneo of een 

ander eiland in de Ghineesche zee. Waar het op aankomt, is, 
dat er tusschen het Goudeiland en Ceilon geen land werd aan 

gedaan. De natuurlijkste verklaring is wel Suwar?a-dwipa voor 

Sumatra te houden. Van Fa-Hian weten we, dat hij op zijnen 

terugtocht van Ceilon naar China de reis over Jefothi nairu 

Hieruit volgt niet met noodzakelijkheid, dat Jefothi, Yawa-diu, 
hetzelfde is als het Goudeiland, doch de waarschijnlijkheid er van 

kan toch moeielijk betwist worden. Jammer genoeg, dat er geen 

bijzonderheden van Suwarwa-dwipa opgegeven worden; het eenigste 
wat van eenige waarde zou kunnen wezen is de vermelding, in 

54, 108, van eene stad Kala9apura. 
1 

In de bewering, dat men onder Suwar^a-dwipa en Yawa-dwipa 
wel eens hetzelfde bedoelde, ligt nog niet opgesloten, dat het 

spraakgebruik nauwkeurig was, dat er oorspronkelijk en eigenlijk 
geen onderscheid tusschen beide bestond. In eene Javaansche 

bron 2 , het verhaal van Pandji en Tundjung Seta, heet de laatste 
een Vorst van Nusa-Kentjaua, d. i. // Goudeiland ", een land van 

overzee, tanah sahrang. Welk eiland nu met dezen naam aan 

geduid is, mag twijfelachtig zijn, doch zooveel is gewis, dat 

het van Java onderscheiden wordt. 

Wat den naam Goudeiland betreft, die wordt ook in sommige 
Grieksche schrijvers teruggevonden. Een werk uit het laatst der 

eerste eeuw onzer jaartelling, de Periplus Maris Erythraei 
a 

1 Daar kalaga en kalasa versehillende spellingen van hetzelfde woord 

zijn, en kalasa zeer licht een verkeerd gelezen kalapa wezen kan, zou 

het niet onmogelijk zijn, als de stad eigenlijk Kalapapura heette. 
* 
Wajangverhalen, uitgegeven door T. Roorda, bl. 224. 

3 Bl. 35, vg. in Vol. I der Geographiae veteris soriptores Graeci 

minores, uitgeg. door Hudson, Oxford 4698. Ik meen menig lezer, die 

boeken als dit rnisschien niet dadelijk bij de hand heeft, geen ondienst 

te doen mot hier en daar den tekst uitvoerig aan te halen. 



646 JAVA EN" HET OOirDEtLAND 

venneldt in noordoostelijke richting van Taprobane 
? 

juister 
laten zich de streken niet aangeven 

? enkele wilde volksstam 

men, zooals de Hippioprosopi (meuschen met paardenkoppen) 
en menscheneters, welke de Hindus in Achteriudie terecht of 

ten onrechte plaatsen. Als men van die wilde streken in ooste 

lijke richting vaart, zoodat men aan zijne rechterhand den oceaan 

heeft en aan de linker het land, dan komt men aan den Ganges (!) 
en aan het verst oostelijk gelegene vasteland, //het Gouden" 

geheeten. Hier de eigen woorden des schrijvers: (.texd de zccvucc, 

eig xi]V dvccvoXrjv xcci wxeavov ev de^iolg i%6vxtov, evcovvficc de 
td Xoma' (.iBQrj e^cod-ev TtccQunXeovciov, 6 Tdyyrjg dnavxfjc xal 

rj 7teql auvov eo%carj -vrjg dvaxoXrjg }jn:et()ogrj Xfjvoij. noTccfiog 
de eaxiv rteql ccvzrv 6 rdyyqg Xeyo/uevog. Het is overbodig er 

op, te wijzen, welke verwarde begrippen de schrijver omtrent 

den loop van den Ganges en de kust van Voor- en Achter 

iudie had. Volgens hem is Ghryse het uiterste vasteland ten 

oosten, en stroomt de Ganges daaromstreeks. Na straks hierop 

gesproken te hebben van eene stad aan den Ganges, van den 

zelfden naam, en van de natuur- en nijverheidsvoortbreng 
selen, gaat hij voort: xcit avzov de tov noTccftov vijaog eoziv 

alxedviog, }o%avrj tmv nQog dvaroX?}v (.leqcov rrjg olxov/Lievrjg, 
vnaozov dve%owa tov rjliov, xaXov/tievr] xy vorj, %eXiovr]v s%ovoa 
ndvrojv tojv xard trjv 'Equ^Qav tonwv dQiozr/v. Derhalve, bij 
den Ganges (die omstreeks *t uiterste gedeelte van 1t vasteland 
zou loopen) ligt een eiland, ook Chryse genaamd. Dit Goud 

eiland is het oostelijkste der bewoonde wereld, ligt juistdaar, 
waar de zon opkomt, en levert het beste schildpad op. 

Uit deze gedeeltelijk rnythologische volzinnen, die men in een 

Grieksch prozawerk uit dien tijd niet zou verwachten, leiden 

we af, dat er, afgescheiden van het Goudvasteland, nog een 

Goudeiland bestond, en verder, dat de schrijver getrouw, zelfs 

slaafsch, weergeeft wat hij van Hindusche of andere varensge 
zellen had opgevangen. Dat het Goudeiland daar zou liggen, 
waar de zon opkomt, stemt vrij wel overeen met de rnythologische 
phrase in 't Ramaya^a omtrent Yawa-dwipa gebezigd. 

? Gaan 
we over tot een later Grieksch schrijver, Dionysius Periegetes, 
die in de volgende regels 

1 
nagenoeg hetzelfde vertelt: 

1 
Geogr. vet. script. IV, bl. 110 (vs. 587, vgg.) 
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\it\V otkhuv 2xih'hxo7o (iu&uv qoov dx?ixv<>7o 

Nrji iecurjg, nooiiyr/ de, uyog rpit^v oka MctfUprjg, 

Xyvat.iijv rm vr.oov ayti /toons, evil a *?i avinu 

\lvioUtj xu&ccooio (puchtvai ijeh'oio. 
Uit strookt zeer wel met het vorige: ook hier wordt van het 

Goudeiland verteld, wat in den Periplus daarop van toepassing 
wordt geacht. Nu beweert Professor Lasseu in zijne lud. Alterth. 

Ill , 247, 301 en 46, dat beide Grieksche schrijvers dwalen, 
en dat zij in stede van eiland hadden inoeten zeggen : schiereiland. 

Uoeh indien hij geweten liad, 
1 dat ludische bronnen wel dege 

lijk een Goudeiland kennen, zoude hij waarschijulijk anders 

geoordeeld hebben. Eigeulijk is het, in de eerste plaats, volstrekt 

niet de vraag, of de twee Grieken feitelijk gelijk of ongelijk 
hadden, alleen maar of ze getrouw hadden oververteld wat ze 

gehoord hadden; met andere woorden, of de vermeende dwaling 
aan eene vergissing van hen zelven moet toegeschreven worden. 

Wel verre van dit laatste te veronderstellen, houden wij het er 

voor, dat hun inlichtingeu op betrekkelijke juistheid aanspraak 
mogen maken, dat hun Goudeiland en het Suwaraadwipa der 

Hindus een en hetzelfde is. Uit neemt niet weg, dathunkennis 
van de oorden, wier naam ze goed opgeven, toch zeer gebrekkig 
is. Als Dionysius in dier voege de reis van zijn Goudeiland 
naar Ceilon beschrijft, dat men na om het zuidelijk voorgebergte 
van Chryse gevaren te zijn Ceilon bereikt, dan is het wel on 

doenlijk te beslissen, wat dat voor een gebergte moet geweest 

zijn. Hij zegt: 

Kel&ev ds arQStpd-f.ig roving TiQonaQoifts xolwvt^g 

Alipd xe Koliddog (.teydlrjv ini vrjoov 7xoio, 

Mt]T8Qa TanQofidvrjv ^airjyevetov tleqxxvrtov. 

In eene Latijnsche navolging van 't gedicht van Uionysius 
door Rufus Pestus Avieuus, vs 767, vgg. viudt men wel een 

eenigzins wijdloopiger, maar nog onbegrijpelijker voorstelling: 

inde fluenta 

Tenduntur Scythici longe in facis ortum 

Eoae, qua cyaneis erepit ab undis 

Iusula, quod fulvo sol hie magis orbe rubescat. 

1 In 1858, toen het 3de Deel der Ind. Alterth. verschenen is, was de 

Kathasarit-sagara nog niet geheel in druk. 
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Contemplator item qua se mare tendit in austrum, 

Inque notum oceanus frefa pouti caerula curvat: 

Altaque Ooliadis mox hie tibi dorsa patescent 

riupis, et intenti spectabis cespitis arces, 
Pro quibus ingenti consistens mole per undas 
Insula Taprobane gignit taetros elephantos. 

Kr wordt uiet gczegd, waartusschen men zich die freUi, 
zeeengte, denken moet, die daarenboven nog dit eigenaardige 
heeft, dat ze voor schepen nit het noorden komende eene zui 

delijke bocht maakt. Het voorzichtigste is, de bijzonderheden, 
waarin de navolger van zijn voorbeeld afwijkt, voor louter ver 

zonnen te houden. 

Wanneer we alles wat uit verschillende bronnen is aange 
voerd, overwegeu, dan kunnen we ons niet verhelen, dat er in 

de berichten verwarring heersclit. Desniettemin maken ze, in 

hun onderling verbal)d beschouwd, een zekeren indruk, dien ik 

trachten zal zoo bepaald mogelijk in woorden te brengen: 
1.) Suwaiv/a-dwipa en Yawa-dwipa waren volgens de heerschende 

voorstellingen een; 2.) twee oorspronkelijk verschillende eilanden 

werden met elkaar verward; 3.) Suwarwa-dwipa in eigenlijken 
zin is Sumatra, Yawa-dwipa in eigenlijken zin Java; 4.) Sumatra, 
of een deel er van, en Java werden als een geheel beschouwd, 
wellicht omdat ze in een staatkundig verband stonden, 5.) Met 

Yawakori : // de punt van Java // werd eigenlijk de oosthoek van 

Java bedoeld. 

H. Kern. 
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